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Otrzęsiny Pierwszaków

Dnia 19.10.2016 r. w auli szkolnej uczniowie klas 3d i 3a
zorganizowali otrzęsiny dla klas pierwszych. Starsi koledzy i
koleżanki przenieśli Pierwszaków w świat Star Wars.
Przygotowania trwały od rana. Trzecioklasiści ubrali się w
„kosmiczne” stroje-wielu z nich przebrało się za bohaterów
Gwiezdnych Wojen! 
Do zabawy zaprosiły Pierwszaków takie gwiazdy, jak Chewbacca
(Krzysztof Gliwiński) oraz Han Solo (Konrad Kosiński). Gdy
wszyscy dotarli na miejsce, Lord Vader (Mateusz Pobihon) oraz
Dafne Peoglu zaprosili ich do zatańczenia zumby. Później
Pierwszaczki musiały zmierzyć się z takimi zadaniami, jak: quiz o
Star Wars, strzelanie z karabinów, rysowanie postaci z
Gwiezdnych Wojen, a następnie pomalowano im twarze w
mrocznym namiocie.
Na zakończenie Pierwszoklasiści zostali pasowani przez Lorda
Vadera na Gwiezdne Maluszki. W prezencie otrzymali
pamiątkowe miecze świetle, którymi mieli później za zadanie
walczyć.
Przyjęcie Pierwszaków w poczet uczniów udało się, a wszyscy
zapamiętają na długo to wydarzenie.

Julia Wołczańska kl. 3d

Pasowanie Pierwszoklasistów
Dnia 19 października w auli I LO odbyło się pasowanie klas
pierwszych. Wśród zaproszonych gości, oprócz rodziców, byli
również członkowie zarządu TWP, pan Franciszek Szlapiński-
prezes OR TWP, pani Halina Tamioła-dyrektor I LO oraz Grono
Pedagogiczne naszej szkoły. Aktu pasowania dokonał pan
Franciszek Szlapiński. Na zakończenie uroczystości uczniowie
zaprezentowały program artystyczny przygotowany przez
wychowawców. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

        Julia Alchimionek kl. 3d
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Wyjazd integracyjny klas 1
W dniach 12-14.09.2016 r. uczniowie klas 1 pod opieką wychowawców: klasa 1a p. Marka Biskupa, klasa 1b p.
Andżeliki Pociejkin i klasa 1c p. Anny Borowiec oraz nauczycieli: p. Leopolda Stefanka, p. Bogusława Bondziora i
p. Krzysztofa Waszkiewicza udały się na obóz integracyjny do Olejnicy. 
Główną atrakcją naszego wyjazdu była nauka pływania kajakiem. Braliśmy także udział w igrzyskach
sportowych, odwiedziliśmy Galerię Rzeźby Ptaków oraz przygotowaliśmy wspólnie prezentację każdej z klas. W
poniedziałkowy wieczór piekliśmy kiełbaski przy ognisku, a kiedy już się ściemniło mogliśmy wziąć udział w
wykładzie z astronomii, który wygłosił p. Leopold Stefanek. Wtorkowy wieczór spędziliśmy natomiast na
dyskotece, a na wytrwałych czekała dalsza część nauki pod gwiazdami.
Przez cały wyjazd dopisywały nam humory, a pogoda była wręcz wymarzona do pływania z czego
korzystaliśmy bardzo aktywnie. Wróciliśmy zmęczeni i opaleni, ale w wyśmienitych humorach.

Kajakowanie Turniej siatkówkip. Anna Borowiec p. Anna Borowiec
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Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12.10.2016 r. klasa 2a zorganizowała koncert z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczął się od
przemowy przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego-Krzysztofa Stawarza.

Następnie wystąpiła Marysia Bzdek uczennica klasy
2a. Po wspaniale zaprezentowanym przez nią wierszu
pt. „Nauka” Juliana Tuwima, mogliśmy obejrzeć i
posłuchać występów innych utalentowanych uczniów.
Zaprezentowali się m. in. 

Małgosia Jurczyk z kl. 2c,
Daniel Marczak z kl. 3a,
Julia Panek z kl. 1a,
Gabrysia Ossolińska z kl. 1b,
Natalia Godziło-Godlewska z kl. 2a,
Krzysztof Gliwiński z kl. 3d
oraz Dominik Łabuda z kl. 2b.

Uczniowie wykonali utwory m. in. na fortepianie,
skrzypcach, gitarze i trąbce. Uroczystość przebiegła w
miłej i radosnej atmosferze.

Amelia Mucha kl. 2a

                             Rajd "Chełmy"

W sobotę 8.10.2016 r. uczestniczyliśmy w rajdzie do
Parku Krajobrazowego Chełmy. 

Spotkaliśmy się pod budynkiem Poczty Głównej, skąd
wyruszyliśmy autokarem do Myśliborza. Stamtąd
zaczęliśmy naszą wędrówkę przez Wąwóz
Myśliborski, Szwedzki szaniec do Myślinowa. 

Po drodze mieliśmy wiele przygód i pokonywaliśmy
różne przeszkody, a chłopcy zbudowali nawet kładkę
nad potokiem.

Na mecie rajdu piekliśmy kiełbaski i piliśmy gorącą
herbatę z sokiem malinowym. Ignacy Kosiorowski z kl.
2b zdobył I miejsce w konkursie wiedzy o regionie. 

Mimo deszczowej pogody, humory nam dopisywały.

                                                Hania Krzyżanowska
                                               Ola Stężowska kl. 2c
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Parszywa dwunastka, czyli Festiwal Nauki

22.09.2016 r. nasza klasa miała okazję uczestniczyć w
wykładzie prowadzonym przez pana Tomasza
Tomczyka w auli 1 LO w Legnicy. Tematem była
wirusologia, a dokładniej ranking dwunastu
najgroźniejszych wirusów na świecie.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić swój wykład pan
Tomczyk od czasu do czasu zadawał pytania typu:
„jak myślicie, jaki wirus zajmie szóstą pozycję w
rankingu najgroźniejszych na świecie?”. Osoba, która
dobrze odpowiedziała, otrzymywała nagrodę w postaci
cukierka.

Spodobała mi się ta forma zachęcenia młodzieży nie
tylko do słuchania, ale też uczestnictwa w wykładzie.
To, co najbardziej mnie zdziwiło, to fakt, że
przeziębienie znalazło się na dwunastym miejscu w
rankingu.

Pierwsze miejsce zajęła czarna ospa, której ostatni
przypadek został zdiagnozowany w 1978 roku.Na
drugim miejscu znajdują się rotawirusy, przez które
śmierć ponosi 500 000 ludzi rocznie na całym świecie.
Dowiedzieliśmy się też, że każde dziecko chociaż raz
w życiu było zarażone rotawirusami.
Na trzecim miejscu znajduje się wirus HIV, który
skutkuje chorobą AIDS.

Bardzo podobał mi się wykład prowadzony przez pana
Tomczyka, ponieważ był ciekawy, zrozumiały i
dostosowany do wielu słuchaczy.

                                 Natalia Mackiewicz kl. 2a

Z TPD do Warszawy

W dniu 23.09.2016 r. trzy uczennice z klasy IIa, które
są wolontariuszkami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
wyjechały na wycieczkę do Warszawy. Podróż trwało
około 7 godzin, ale w świetnym towarzystwie minęła
naprawdę szybko. 

Pierwszego dnia oglądaliśmy Warszawę z 33. piętra
Pałacu Kultury i Nauki, odwiedziliśmy Grób
Nieznanego Żołnierza, Pomnik Małego Powstańca i
Schody Ruchome. Zwiedziliśmy również Pałac
Prezydencki i Sejm RP mieszczący się przy ul.
Wiejskiej 16. Wieczorem zakwaterowaliśmy się w
schronisku i zjedliśmy wcześniej przygotowaną
kolację. 

Drugiego dnia odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności
Bożej i Wilanów, a później udaliśmy się do Łazienek
Królewskich. W trzecim dniu zwiedzanie zaczęliśmy
od Zamku Królewskiego i Muzeum Wojska Polskiego,
a następnie wzięliśmy udział we mszy świętej w
Katedrze pw. św. Jana. Popołudnie spędziliśmy w
Centrum Nauki Kopernik, gdzie czekało na nas wiele
niesamowitych atrakcji.

Czwartego dnia rano spotkaliśmy się z panem
Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka.
Po spotkaniu i obiedzie udaliśmy się na Aleję Szucha,
a także na Cmentarz na Powązkach. Uczciliśmy
również miejsca związane z TPD.
Ostatni dzień spędziliśmy w Helenowie, gdzie
spotkaliśmy się z prezesem ZG. Stamtąd ruszyliśmy
w drogę powrotną do domu.
Uważam, ze wycieczka była bardzo udana. 
  
                                        Amelia Mucha kl. 2a

                     Wyniki wyborów do SU

Miło nam poinformować, że w wyborach na 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
zwyciężył Krzysztof Stawarz z kl. 2b, 
drugie miejsce zajął Krzysztof Gliwiński z kl. 3d, 
a Rzecznikiem Praw Ucznia został Piotr Gramiak z
kl. 3d.

                     Serdecznie gratulujemy!


